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Regulamentul oficial privind acordarea premiilor la evenimentul 
Deschidere Hornbach Constanta 

 
Sectiunea 1: Organizatorul 
1.1. Organizatorul concursurilor din cadrul acțiunii  „Deschidere Hornbach Constanta” 
este HORNBACH Centrala S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Romania, jud. Ilfov, cod 
postal 077090 Domnesti, str. Hornbach 17 – 21, numar de inregistrare in Registrul Comertului 
Ilfov: J23/699/2010, CUI: RO17777320, capital social: 64.240.200 RON, tel: 021-206.15.30, fax: 
021-206.15.32., denumit in continuare „Organizatorul”. 
  
Acordarea premiilor se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce 
urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti “Participantii”.  
  
Sectiunea 2: Durata   
2.1. Premiile sunt acordate in cadrul concursurilor care au loc cu ocazia evenimentului 
„Deschidere Hornbach Constanta”, in data de 28.09.2022, in intervalul orar 08:00 – 14:00. 
  
Sectiunea 3: Aria de desfasurare  
3.1. Concursurile se desfasoara in cadrul magazinului Hornbach Constanta, Bd Aurel Vlaicu Nr 
158, Constanta, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Vor avea loc trei 
concursuri distincte, fiecare implicand mai multe intreceri, in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. 
  
Sectiunea 4: Dreptul de participare 
4.1. Prin participarea la aceste concursuri, “Participantii” confirma cunoasterea prevederilor 
Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea implicand obligativitatea 
respectarii prevederilor prezentului “Regulament”. 
4.2. La concursuri au dreptul sa participe persoanele fizice, majore, cu domiciliul stabil sau 
resedinta in Romania, exceptie facand angajatii HORNBACH, precum si sotul/sotia si rudele de 
gradul I ale acestora. 
 
Sectiunea 5: Mecanism  
Cele 3 concursuri au loc dupa cum urmeaza: 
5.1. Concursul nr. 1 / Asamblarea unei roabe in intervalul orar 09:00 – 10:00 – Doi concurenti se 
intrec simultan, asambland o roaba. Vor avea loc doua (2) intreceri cu 4 Participanti si 2 
castigatori. Castigator va fi desemnat Participantul care termina primul de asamblat roaba, 
asamblare care va fi validata de reprezentantii Organizatorului. 
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5.2. Concursul nr. 2 / Concurs de batut cuie in intervalul orar 11:00 – 12:00   
Participantii la acest concurs se vor intrece 2 cate 2 in batutul cuielor cu varful ciocanului. Va 
castiga cel care va bate cele mai multe cuie drept, pana vor intra complet in bustean, in timpul 
alocat, de 1 minut. La acest concurs sunt organizate doua (2) competitii cu un total de patru 
(4)participanti si 2 castigatori. 
5.4. Concursul nr. 3 / Concurs de grădinărit in intervalul orar 13:00 – 14:00 -  Doi concurenți vor 
avea ochii acoperiți cu o eșarfă și folosindu-și simțul tactil trebuie să identifice cât mai multe 
plante din cele 5 puse la dispozitie, având alocat cca 5 minute, un minut pentru fiecare plantă. 
Cel care identifică cele mai multe plante, va fi castigător. La acest concurs sunt organizate doua 
(2) competitii cu un total de patru (4) participanti si 2 castigatori. 
5.5. Castigatorii vor fi validati pe loc, la finalul probei de concurs, moment in care vor primi si 
premiul. Fiecare concurs poate avea ca participanti atat barbati, cat si femei. 
5.6. Participarea este gratuita. Fiecare participant are dreptul sa participe o singura data la 
fiecare concurs. Inscrierea la concurs se face in ordinea manifestarii dorintei de participare la 
concurs, locurile fiind limitate la numarul de participanti specificat in prezentul regulament. 
5.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in caz de necesitate, in conditii independente 
de vointa sa, cu notificare prealabila in magazin, ora concursurilor, pastrand sau suplimentand 
numarul si valoarea premiilor anuntate initial. 
5.8. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele prejudicii care pot aparea ca urmare a 
actiunilor realizate de participanti in timpul concursurilor. 
 
Sectiunea 6: Premiile  
6.1. In cadrul campaniei se acorda urmatoarele premii: 
Concursul nr. 1:  
        Premiu pentru castigatori:  Roaba Limex 100 l  cod 8606875 
Concursul nr. 2:   
        Premiu pentru castigatori:  2x Ciocan lacatuserie Topex 500 g  cod 7496227 
Concursul nr. 3:.   
        Premiu pentru castigatori: 2 x plante de interior, cate una pentru fiecare castigator. 
 
 
6.2. Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani si nici sa solicite 
schimbarea  parametrilor/caracteristicilor premiilor. 
6.3. Pentru ridicarea premiilor, toti vor trebui sa prezinte reprezentantilor „Organizatorului” 
actul propriu de identitate (CI) si sa semneze documentele de predare a premiului. In cazul in 
care participantul nu va fi de acord cu oferirea datelor sale de identitate (nume, prenume, serie 
si nr CI, adresa, număr de telefon) nu va putea intra in posesia premiului, iar acesta va ramane in 
proprietatea Organizatorului. 
6.4. Premiile nealocate din lipsa de participanti sau ca urmare a refuzului acestora de a oferi 
datele sau de a le primi, vor ramane in proprietatea Organizatorului. 
6.5. In cazul in care concursurile vor avea castigatori la egalitate, se va suplimenta numarul de 
premii. 
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6.6. Organizatorul nu este responsabil sa asigure transportul premiilor si nu le poate retine in 
magazin mai mult de 24 de ore. Daca se depaseste acest interval, se considera premiul refuzat si 
ele raman in proprietatea magazinului. 
 
Sectiunea 7: Termeni si conditii 
7.1. Toate regulile continute in acest Regulament sunt implementate strict in interesul 
“Participantilor”. Odata intrati in perimetrul magazinului prin zonele de acces special amenajate 
in acest sens, “Participantii” vor aplica toate regulile impuse de   “Organizator” inclusiv acelea 
care au ca scop protectia sanatatii ai integritatii fizice a Participantilor dar si a celorlalti vizitatori 
prezenti in incinta magazinului precum si legislatia in vigoare. 
HORNBACH Centrala S.R.L nu va raspunde in nicio maniera de prejudiciile de orice natura  
cauzate prin nerespectarea/respectarea necorespunzatoare de catre “Participanti”  a oricareia 
dintre  obligatiile si regulile prevazute mai sus. 
7.2. “Participantii” vor respecta indicatiile coordonatorului privind utilizarea materialelor si a 
instrumentelor de lucru si protectie. 
7.3. Este interzisa lasarea obiectelelor personale nesupravegheate oriunde in perimetrul in care 
au loc concursurile intrucat “Organizatorul” nu isi asuma responsabilitatea pentru obiectele 
personale lasate nesupravegheate, uitate sau furate. 
7.4. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite 
de catre participanti in timpul concursurilor, ca de pilda raniri accidentale, indiferent de natura 
acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de 
raspundere. 
7.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa 
de frauda a acestui Concurs, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte 
fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. 
 
Secțiunea 8: Date și imagini cu caracter personal   
8.1. În cadrul evenimentului se colecteaza urmatoarele date cu caracter personal, furnizate la 
înscriere: nume, prenume, număr telefon, serie si numar buletin, adresa. Acestea sunt  colectate 
în scopul înregistrarii “Participanților”, temeiul legal fiind interesul legitim al HORNBACH Centrala 
S.R.L., respectiv acordarea premiilor si scoaterea acestora din gestiune. Aceste date nu sunt 
transmise niciunei alte entitati. 
7.2. În cadrul evenimentului se vor realiza fotografii care vor fi utilizate în scopul asigurării 
evidenței magazinului și a organizatorilor, protejand identitatea eventualilor minori prezenți. 
Acestea vor  fi pastrate pentru o perioada de 15 ani și nu vor fi transmise niciunei alte entități. 
Imaginea participanților poate să fie facută public şi fotografiile sa fie folosite și în scopuri 
publicitare de către organizatori, în diverse materiale, în acest caz temeiul legal fiind acordul 
liber, expres și neechivoc al participanților. Participarea la eveniment/atelier nu va fi condiționată 
de acordul privind fotografiile. 
7.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile 
REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
7.4 Participantii beneficiaza de drepturile prevazute în Regulament: 
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Dreptul la informare 
 
În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul 
este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în 
care această persoană posedă deja informațiile respective: 
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă 
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; 
existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de 
acces, de interventie asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; 
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, 
ținând seama de specificul prelucrării. 
Dreptul de acces la date  
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează 
sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la 
următoarele informații: 
(a) scopurile prelucrării; 
(b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau 
urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;  
(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu 
caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această 
perioadă; 
(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter 
personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată 
sau a dreptului de a se opune prelucrării; 
 (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 
 (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice 
informații disponibile privind sursa acestora; 
 h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la 
articolul 22 alineatele (1) și (4) (din Regulamentul General privind Protecția Datelor), precum și, 
cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța 
și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 
Dreptul de rectificare a datelor 
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 
datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au 
fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter 
personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 
Dreptul la stergere 
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter 
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele 
cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele 
motive: 
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(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care 
au fost colectate sau prelucrate; 
 (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) (din 
Regulamentul General privind Protecția Datelor), și nu există niciun alt temei juridic pentru 
prelucrare; 
 (c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) (din Regulamentul 
General privind Protecția Datelor) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce 
privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul 
(2) (din Regulamentul General privind Protecția Datelor); 
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine 
operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află 
operatorul; 
(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății 
informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) (din Regulamentul General privind Protecția 
Datelor). 
 (2)   În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în 
temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de 
costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii 
care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către 
acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale 
acestor date cu caracter personal. 
(3)   Alineatele (1) și (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: 
(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; 
(b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii 
sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate 
în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul; 
 (c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3) (din Regulamentul General privind 
Protecția Datelor); 
 (d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în 
scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (din Regulamentul General privind 
Protecția Datelor), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă 
imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau 
 (e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 
Dreptul la restrictionarea prelucrarii 
(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în 
cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: 
(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului 
să verifice exactitatea datelor; 
 b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, 
solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 
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 (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
sau 
(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) (din 
Regulamentul General privind Protecția Datelor), pentru intervalul de timp în care se verifică 
dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 
(2)   În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu 
caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei 
vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru 
protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public 
important al Uniunii sau al unui stat membru. 
(3)   O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este 
informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare. 
Dreptul la portabilitatea datelor 
(1)   Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care 
le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit 
automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea 
operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: 
a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al 
articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) 
(din Regulamentul General privind Protecția Datelor); și 
 (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 
 (2)   În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana 
vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul 
acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 
(3)   Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere 
articolului 17 (din Regulamentul General privind Protecția Datelor). Respectivul drept nu se 
aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în 
cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul. 
(4)   Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora. 
Dreptul de opoziție 
(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația 
particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al 
articolului 6 alineatul (1) (din Regulamentul General privind Protecția Datelor) a datelor cu 
caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. 
Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul 
demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează 
asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 
(2)   Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, 
persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu 
caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de 
marketingul direct respectiv. 
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(3)   În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu 
caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop. 
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată 
sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 
(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia: 
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un 
operator de date; 
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care 
prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și 
intereselor legitime ale persoanei vizate; sau 
(c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate. 
(3)   În cazurile menționate la alineatul (2) literele (a) și (c), operatorul de date pune în aplicare 
măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale 
persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea 
operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. 
(4)   Deciziile menționate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter 
personal menționate la articolul 9 alineatul (1), cu excepția cazului în care se aplică articolul 9 
alineatul (2) litera (a) sau (g) și în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru 
protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate. 
Dreptul de a se adresa justiției 
(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, 
persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate 
de prezenta lege, care le-au fost încălcate. 
(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter 
personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.   
7.5 Pentru informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal puteți 
utiliza adresa de email: Hornbach-GDPR@hornbach.com. În situația în care considerati că 
drepturile dumneavoastra prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încalcate, aveți 
dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 
7.6 HORNBACH nu va fi responsabil pentru încalcarea dreptului la imagine sau a altor drepturi 
prevăzute de legislația în vigoare, în cazul publicării de conţinut, informaţii sau imagini, de către 
Participanți pe rețelele de socializare sau în mediul online. 
 
Secțiunea 9 Regulamentul evenimentului 
9.1. Regulamentul evenimentului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la Biroul 
magazinului pâna pe 29.09.2022. 
9.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire/suspendare a evenimentelor în orice moment pe 
parcursul desfășurarii acestora și/sau schimbarea regulilor de participare cu anunțarea 
prealabilă. 
Prezentul “Regulament” a fost redactat cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a fost 
întocmit astazi,16.09.2022. 
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